
Wees de oppositie te
slim af.
Motorcross is één van de zwaarste sporten die er is. Als

je wilt slagen, moet je elke kans grijpen. Want elke

seconde telt. Met zijn hightech motor met omgekeerde

cilinderkop krijg je onmiddellijke prestaties voor een

explosieve acceleratie. De YZ250F Monster Energy

Racing Edition heeft alles in huis om de victorYZone te

bereiken.

De vering is één van de beste systemen die beschikbaar

zijn op een productiecrossmotor, en voor nog scherpere

prestaties wordt het nieuwe model geleverd met

ver jnde dempingsinstellingen bij lage snelheden die je

nog betere feedback en rijeigenschappen bieden. Er is

ook een bredere 2,15 inch achtervelg en een bredere

110/90-19 achterband die nog beter aansluit op de

racelijn en bij het uitkomen van bochten.

De Power Tuner-app van de YZ250F Monster Energy

Yamaha Racing Edition geeft je een echt voordeel

doordat je het motorkarakter gemakkelijk kunt

aanpassen van soepel tot agressief, perfect afgestemd

aan de verschillende circuitomstandigheden. Zie het als
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Wees de oppositie te slim af.
voordeel waarmee je de concurrentie voortdurend te slim af bent. Samen met de kleuren en

afbeeldingen in fabrieksstijl is dit de ultieme YZ250F!

Monster Energy Yamaha Factory MX2-coureurs stonden regelmatig boven op het podium in de FIM

Grand Prix en lieten zien dat de hightech YZ250F is gebouwd om te winnen. Met de exclusieve

zwarte body plastics en graphics in fabrieksstijl, is de YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition

jouw kans om in actie te komen!

Voor 2022 is de YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition uitgerust met nieuwe

dempingsinstellingen bij lage snelheid. Het geavanceerde aluminium chassis, met de ingebouwde

balans en stijfheid, zorgt voor directe feedback. En de nieuwste motor ets heeft ook een bredere

velg van 2,15 inch en een 110/90 band, evenals een lichtere naaf en ketting waarmee het

onafgeveerde gewicht is verlaagd.

Met zijn toonaangevende motor met omgekeerde cilinderkop, een nieuw achtertandwiel met een

goudkleurige ketting en DID-velgen, levert deze fabrieks ets nog meer tractie en kracht dan ooit,

direct vanaf de start. Bovendien halen onze coureurs echt voordeel uit de gebruiksvriendelijke

Yamaha Power Tuner-app voor directe afstemming met de omstandigheden van het circuit. Snel,

wendbaar en slim, de YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition is gebouwd om de ultieme

prestaties te leveren op elk circuit: The ride starts here.
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Monster Energy Yamaha Racing
Edition body plastics

Geen enkele andere motor ets krijgt

zoveel aandacht als deze motorcrosseditie

in fabrieksteamstijl! De exclusieve zwarte

body plastics zijn voorzien van o ciële

Monster Energy-graphics, waardoor dit de

ultieme race-editie is van Yamaha's

hightech 250 cc 4-takt.

Verbeterde instellingen voor
ophanging

De SSS (Speed Sensitive System)-voorvork

van de YZ250F Monster Energy Yamaha

Racing Edition behoort tot de beste in zijn

klasse en is voorzien van nieuwe

dempingsinstellingen bij lage snelheid

voor een responsiever rijgedrag. De

nieuwe instellingen voor de ophanging

worden ook toegepast in het Monocross-

systeem voor het achterwiel, voor nog

betere tractie en directe feedback.

Nieuwe lichtgewicht
chassiscomponenten

Er zijn verschillende maatregelen genomen

om het onafgeveerde gewicht zo laag

mogelijk te krijgen voor nog responsievere

chassisprestaties. Een nieuwe lichtgewicht

achternaaf en een opnieuw ontworpen

ketting dragen bij aan de algehele

gewichtsvermindering van het nieuwste

model.

MX-winnend motorontwerp

Met zijn zeer e ciënte naar voren

gerichte inlaat heeft deze superkrachtige

250 cc 4-takt technologisch één van de

meest geavanceerde ontwerpen in zijn

klasse. De formidabele staat van dienst

omvat talloze MX-raceoverwinningen en

titels - dus je kunt er zeker van zijn dat de

motor met omgekeerde cilinderkop van de

YZ250F Monster Energy Yamaha Racing

Edition alle prestaties, bruikbaarheid en

duurzaamheid biedt die nodig zijn om te

winnen.

Bredere achtervelg en band

De YZ250F Monster Energy Yamaha

Racing Edition is uitgerust met een

nieuwe, bredere achtervelg van 2,15 inch

met een bredere 110/90-19 achterband,

die e ectiever aansluit voor meer tractie

en meer winnende prestaties.

Op het stuur gemonteerde
mappingschakelaar met 2
standen

Zodra je de eigen twee

voorkeursinstellingen voor motormapping

hebt geselecteerd en voor jouw rijsessie

hebt opgeladen met behulp van de Yamaha

Power Tuner, kun je de gewenste mapping

eenvoudig selecteren via de schakelaar op

het stuur. Dit betekent dat je zelfs tijdens

het rijden, met de gasklep dicht, van

mapping kunt wisselen. Zo heb je onder alle

omstandigheden de ultieme controle.
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Motor

Motortype 1-Cylinder, DOHC, 4-kleppen, 4-takt, Vloeistofgekoeld
Cilinderinhoud 250cc
Boring x slag 77,0 x 53,6 mm
Compressieverhouding 13,8 : 1
Smeersysteem Wet sump
Type koppeling Nat, meervoudige platen
Ontstekingssysteem TCI
Startsysteem Elektrisch
Transmissie Constant mesh, 5 versnellingen
Eindoverbrenging Ketting
Carburator Brandstofsysteem

Chassis

Type chassis Semi-dubbel wiegframe
Balhoofdhoek 26° 50
Naloop 119 mm
Wielophanging, voor Upside-down telescopic fork
Wielophanging, achter Link-type veersysteem, Achterbrug
Veerweg, voor 310 mm
Veerweg, achter 317 mm
Remmen, voor Hydraulic Single Disc, Ø270 mm
Remmen, achter Hydraulic Single Disc, Ø240 mm
Bandenmaat, voor 80/100-21 51M Tube type
Bandenmaat, achter 110/90-19 62M Tube type

Afmetingen

Totale lengte 2.175 mm
Totale breedte 825 mm
Totale hoogte 1.285 mm
Zithoogte 970 mm
Wielbasis 1.475 mm
Grondspeling 335 mm
Rijklaargewicht 106 kg
Inhoud brandstoftank 6,2 L
Motorolie hoeveelheid 0,95 L
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Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd

veilig en met respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn

professionele motorrijders afgebeeld die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een

afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De speci caties en het uiterlijk van Yamaha

producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en

geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot

de beschikbaarheid van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van

producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en

accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen

van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale vereisten en omstandigheden. Aan

deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en

beschikbaarheid contact op met de o ciële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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